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  :المقدمة
ال التعليم األساسي خطوة رائدة نحو تجوید العملية التعليمية ،بما یتماشى و       تعتبر التجربة العمانية ، في مج

مستجدات العصر الحدیث الذي غالبا ما یوصف بعصر االنفجار المعرفي و التكنولوجي ، حيث حتمت طبيعة هذا 

زیز آفاءة هذه العصر آسر طوق الجمود للممارسات التعليمية السابقة في المؤسسات التربویة وذلك  بهدف رفع وتع

المؤسسات من أجل  إعداد جيل قادر على مواجهة تحدیات المستقبل ،وبالتالي ونظرا لحداثة التجربة العمانية في 

مجال التعليم األساسي ، تنبعث أهمية تقصي ودراسة مدى فعالية جوانب و عناصر العملية التعليمية في هذه 

نظام و ما یقترن بهذه المدخالت من مواصفات و خصائص تحقيق المؤسسات وذلك من حيث طبيعة المدخالت لهذا ال

معایير الجودة المؤسسية ، و من حيث طبيعة العمليات التي تتم في هذه المؤسسات ومن حيث طبيعة المخرجات 

  .ومحكات الجودة المطلوبة في هذه المخرجات 

      

 من المفاهيم الجدیدة في العملية التعليمية و التي تعكس  ى      و بما أن  مراآز مصادر التعلم في مدارس الحلقة األول

 االعتبار الصور المتعددة لمصادر المعرفة و اإلنتاج  عينضرورة االهتمام بتبني اتجاهات جدیدة للتعلم تأخذ في

لم ودور التقدم التكنولوجي وظهور منحى النظم و تغير مفهوم آال من التعليم والخبرة ووظيفة المعالمتسارع فيها ، و

 ضرورة تنویع مصادر التعلم وتوفيرها للمتعلم ما یترتب على ذلك من  المدرسة وبزوغ حرآة الكفایات التعليمية

فإنها بالتالي تستوجب أن تنال قسطا أآبر من ، بحيث تتيح له مواآبة ما یستجد من علم و معرفة في الساحة العالمية

دى فاعليتها في تحقيق األهداف المنوطة بها ،  ولتلمس الصعوبات و  و المتابعة و التقييم المستمر  لماالهتمام

فمراآز مصادر التعلم تعتبر القلب النابض في  . المعوقات التي قد تحد من تفعيل هذه المراآز بالصورة المطلوبة 

لنشاط ، و  ليست مستودعا للمعلومات فقط ومصادر التعلم المتنوعة و إنما هي مكان للعمل ، و افهي المدرسة ،

الدراسة الهادئة لمختلف قابلية  المتعلمين ، مما یجعل الدراسة منتجة ممتعة ، ومساعدة على تعزیز عمليات التعلم و 

    ).٢٠٠٣الحيلة ،(التعليم 

  

   : وأسئلتها ةمشكلة الدراس   
قع الحال الملموس بالرغم من جمالية وصف طبيعة وأهداف مراآز مصادر التعلم في إطارها  النظري ، إال أن وا

 األولى من التعليم األساسي في السلطنة  یشير إلى و جود العدید من الصعوبات  التي تحد من ةفي مدارس الحلق

، مثل  قصور تأهيل معلمات مراآز مصادر التعلم  والنقص في  فعالية هذه المراآز و تخفض جودة األداء  بها

، )  ٢٠٠٣المحروقي ، رزوقي (و دراسة ) ٢٠٠٢الهنائي ،   ( الدورات التدریبية آما أآدتها نتائج دراسة

 عدد آخر من إلى وتأهيل معلمي المصادر ،ومن هنا  تتعالى صيحات من الميدان تشير إعداد نقص إلى وباإلضافة

زدحم المعوقات لم تتناولها الدراسات السابقة ومن هذه المعوقات   آثافة منهاج تقنية المعلومات ، جدول المرآز الم

 الفصل األول



 ٤

والذي یتيح لمعلمات المواد األخرى مجاال لتفعيل وتوظيف موارد المرآز ، ناهيك عن ما یتحمله المرآز من أعباء 

  .أداریة آثيرة 

وانطالقا من هذه المؤشرات ، تأتي الدراسة الحالية لتقصي الصعوبات التي تؤثر على فاعلية   مراآز مصادر التعلم  

تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس  مؤسسات التعليم األساسي ، و آمرفق حيوي و وظيفي من مرافق

  : التالي 

  ما الصعوبات التي تحد من تفعيل مراآز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساسي من الحلقة األولى  ؟

  :ویتفرع السؤال الرئيس إلى األسئلة اآلتية  

  دارس الحلقة األولى من التعليم األساسي؟  مرآز مصادر التعلم بممما مدى آفایة تدریب معل -١

  المرآز التقنية ؟مما مدى تأثير األعباء اإلداریة المدرسية  على مها -٢

 ما هي الصعوبات التي تحد من تفعيل معلمات المجاالت  لمرآز مصادر التعلم ؟ -٣

   ؟إلى أي مدى تحقق مادة تقنية المعلومات أهدافها  من وجهة نظر معلم مرآز مصادر التعلم -٤

 ما التصور المقترح لتطویر  مراآز مصادر التعلم في ضوء ما تسفر عنه الدراسة من نتائج ؟ -٥

  

  :أهمية الدراسة 
      تستمد الدراسة أهميتها من آونها نوع من الدراسات التقویمية  التي تهدف الى تقييم فعالية مراآز مصادر التعلم 

 :وذلك بهدف تحسين أداء المرآز من خالل 

 .المعوقات الفعلية التي قد تحد من تحقيق هذه المراآز لمهامها تلمس  -١

السعي لوضع تصور جدید ،  یستمد دماؤه المؤآسدة من التغذیة الراجعة المستمدة من واقع مراآز  -٢

 .مصادر التعلم الحالي ، یدعم تفعيل المراآز بالصورة المرغوبة 

  

  :أهداف الدراسة 
  :تتمثل  أهداف الدراسة في 

م بمدارس الحلقة األولى  من التعليم ي على المعوقات التي تحد من تفعيل مراآز مصادر التعلالتعرف -١

 .األساسي من زوایا متعددة 

 .وضع تصور لتطویر مراآز مصادر التعلم بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساس   -٢

ى ی       -٣ ات  ، حت ة المعلوم ادة تقني ا م دم به ي تق ة الت رح للكيفي صور مقت دیم ت داف  تق ز أه ق المرآ حق

 .المنشودة 

  



 ٥

  :مصطلحات الدراسة 
  :مرآز مصادر التعلم  

        تعرف الباحثات مرآز مصادر التعلم على أنه ذلك المكان الذي یوجد داخل المدرسة و یحتوي على 

المواد و األجهزة التعليمية بكافة أنواعها مع وجود الكادر المتخصص المشرف عليها ، وذلك بهدف تسهيل 

  .عمليتي التعليم والتعلم بالنسبة للطالب و المعلم وآل القائمين على أمر تربية المتعلم 

  

 :معلمات مرآز مصادر التعلم  

  .  معلمتان تم تدریبهن إلدارة مرآز مصادر التعلم و األشراف عليه و تدریس مادة تقنية المعلومات      

  

  ):منهج تقنية المعلومات ( مادة تقنية المعلومات  

  مادة متنوعة تدرس لطالب الحلقة األولى من التعليم العام أعدت من قبل وزارة التربية والتعليم 

 .بسلطنة عمان وتتضمن مهارات حاسوبية یكتسبها الطالب من خالل دراستهم لهذه المادة

  :الصعوبات 

  .      هي مؤثر سلبي غير مضبوط یحد من فعالية المرآز في تحقيق أهدافه 

 :ية الفاعل 

     الحد األعلى من مستوى اإلنجاز  على صعيد معين وامتالك القدرة على االستمراریة في النجاح 

     

  الخلفية النظریة للدراسة 
  :التعليم األساسي

اتي                       في ضوء التحوالت االقتصادیة واالجتماعية والثقافية التي واآبت ثورات التفجر المعرفي والفيض المعلوم

تعلم                        سعت وزارة  ة ليصل آل م ة التعليمي  التربية والتعليم نحو تطویر نظام التعليم تطویرا شامال تضمن تطویر البني

ي              ة الت يم المرغوب ارات واالتجاهات والق الى أقصى ما تسمح به قدراته وإمكاناته وميوله من اآتساب المعارف والمه

يم األ   ام التعل ت نظ راده  فتبن ي أف ها ف ى غرس ع ال سعى المجتم سعى  ی ي ت شودة الت داف المن ق األه ام یحق ساسي آنظ

  ).١٩٩٨غانم ، (الوزارة لتحقيقها 

      والتعليم األساسي تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في سن المدرسة ومدته عشر سنوات ،            

ا  ارات واالتجاه ارف والمه ن المع ية م ة األساس ق االحتياجات التعليمي ى تحقي دف ال ن یه ين م ن المتعلم ي تمك ت الت

ة                           ة المجتمعي تعداداتهم في اطار التنمي ولهم واس ق مي سوق العمل ، وف دریب ،أو االلتحاق ب االستمرار في التعليم والت

  ).١٩٩٩وزارة التربية ، (الشاملة 



 ٦

ضيق         ز ال ه وأسرته  (       و تعتبر مرحلة التعليم األساسي مرحلة التفتح في حياة الطفل وبدایة خروجه من الحي ) ذات

ر وأشمل           ق أوسع وأآب ة            )الجماعة والمدرسة   ( إلى أف ى أساس طبيع وم عل د أن تق تعلم ال ب يم وال ة التعل إن عملي ذا ف ل

  .المرحلة التي تتم تربية وتعليم الطفل فيها

ألولى سنوات وتقابل الصفوف الثالثة ا)٩ -٦(    وبما أن طفل المرحلة األولى یكون في مرحلتي الطفولة المتوسطة 

ومنها فقط الصف الرابع ومن أهم خصائص الطفل في مرحلة الطفولة ) سنة١٢-٩(ومرحلة الطفولة المتأخرة 

  :المتوسطة هي 

 عليه تعلم المهارات الجسمية والحرآية ظیستطيع أن یمارس نشاطات حرآية زائدة ویالح : النمو الحرآي  - أ

 الخ.....عب آرة القدم والقفز وليالالزمة لأللعاب واألنشطة المختلفة آالجر

  

یالحظ تطور في النمو الحسي وخاصة اإلدراك الحسي فالطفل یصبح قادرا على تمييز  : النمو الحسي - ب

 یخلط في تمييز الحروف المتشابهة آما یكون لدیه القدرة على وصف هالحروف الهجائية وتقليد آتابتها ولكن

 ..الصور وصفا جيدا وإدراك العالقات بينها 

  

 قدرة الطفل على االنتباه نیطرد نمو الذآاء آما ینمو التذآر اآللي إلى التذآر والفهم وتكو:  لعقليالنمو ا - ت

 .وینمو التفكير من التفكير الحسي إلى التفكير المجرد آما ینمو لدیه التفكير الناقد.محدودة 

  

فردات في هذه المرحلة عما یدخل الطفل المدرسة وحصيلته من المفردات قليلة وتزداد هذه الم: النمو اللغوي - ث

آما .سبقها، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة الجمل المرآبة الطویلة والتي تتكون الواحدة منها من خمس آلمات

 .أن استعداد الطفل للقراءة في هذه المرحلة یكون أآبر من ذي قبل

  

الي  - ج و االنفع رعة عم  : النم سبيا ویالحظ س ة ن ذه المرحل ي ه ل ف االت الطف ذب انفع ة تته ن حال ال م ة االنتق لي

  . أنه ال یصل إلى النضج االنفعاليانفعالية إلى أخرى مع نوع من الثبات واالستقرار االنفعالي إال

تعتبر المدرسة مرآز اجتماعي تربوي وتعليمي هام بقضي فيها الطفل ساعات طویلة من  : النمو االجتماعي  - ح
على أن یتالءم ویتوافق مع المجتمع الكبير الذي یعيش حياته اليومية ویكتسب فيها خبرات اجتماعية وتربویة 

 على الطفل اتساع دائرة االتصال االجتماعي لدیه وتشعبها ویكون اللعب في هذه المرحلة ظفيه ویالح
 جماعيا 

  
  
  
  
  



 ٧

  :مرآز مصادر التعلم 

  

 

 

 

  :وقد وردت عدة تعریفات لمرآز مصادر التعلم منها 

 

ل أ"  • ام متكام ارة عن نظ ه عب ة أن ع مؤسسة تعليمي ة تتب ة متكامل ة تعلمي ة تعليمي ين لبيئ صميم مع ة ( و ت ) المدرس

ویسعى إلى تحقيق أهدافها من خالل القيام بمجموعة من الوظائف والعمليات واألنشطة وتقدیم سلسلة من الخدمات                

عة جيدة وغنية من مصادر     المكتبية والمعلوماتية التي تخدم المتعلم أوال والمعلم ثانيا وذلك عن طریق توفير مجمو            

ر المطبوعة       ( التعلم والمعلومات بكافة أشكالها       واد              ) المطبوعة وغي ا من م ه التكنولوجي ا قدمت ا مع آل م ودمجه

ة           ة التعليمي ة    ". ووسائل وأجهزة وتقنيات متطورة من أجل تطویر العملي ه الحيل ا یعرف ى  ) ٤٠٩ : ٢٠٠٣(، آم عل

ة ، واالهتمامات الشخصية                  أنه مرآز یهيئ التسهيالت المناسبة       وم المختلف ي مجاالت العل تعلم ف ة ال لالرتقاء بعملي

ذا المرآز                 . ،ومتابعة آخر ما توصلت إليها التكنولوجيا بعامة وتكنولوجيا التعليم بخاصة وإیصالها الى مستخدمي ه

زاوي           ات ا              ) ٢٠٠٣(ویشترك  آل من اسكندر والغ تعلم مع التعریف ریفهم لمرآز مصادر ال ه      في تع ي أن سابقة ف ل

ا                                 شاهدة ، وبم ا یتيحه للطالب من االطالع أو االستمتاع أو الم اعي بم ردي والجم يم الف سير التعل ه تي تم في مكان ی

ة ،                          ا ، في ضوء أهداف تعليمي ذها وتقييمه یوفره من بيئة صالحة لتوجيه العملية التعليمية التي یتم تصميمها وتنفي

ك من أجل       ویتضمن قوى بشریة ووسائط تعليمية مت      دات ، وذل زة ومع ة ، وأجه نوعة منها التقليدیة أو غير التقليدی

 .تحقيق أهدافه

 

ستطيع التوصل           • سابقة ن ات ال ى ومن التعریف ة                    إل ة تعلمي ة تعليمي ه بيئ تعلم وهو أن  تعریف شامل لمرآز مصادر ال

ك   متنوعة من قوى بشریة ووسائط تعليمية تحقق أهداف محددة للمتعلم و  إمكاناتتتضمن   المعلم و المجتمع  وذل

ة                   ة من خالل تقدیم سلسلة من الخدمات المكتبية والمعلوماتية بأسلوب تكنولوجي حدیث یحسن من العملي  التعليمي

 .  ویدفعها نحو األفضل

  

  

  

د جوانب التح                 ى المدرسي وأح یث د   وهو أحد رآائز التعليم األساسي داخل المبن

ز       . ه الوزارة لتحقيق أهداف التعليم األساسي       تالذي تبن  ددت مسميات المرآ وقد تع

ز المصادر               تعلم  ومرآ ز ال ه بمرآ سمعية       و   فمنهم من یطلق علي ز الوسائل ال مرآ

م           والبصریة والمكتبة الشاملة و مرآز مص      رة من أه سمية األخي ادر التعلم وتعد الت

ى شموليتها لمختلف                  ة عل ك للدالل ة المدرسية وذل التسميات التي ارتبطت بالمكتب

  .أشكال أوعية المعلومات المطبوعة وغير المطبوعة 

 



 ٨

  :أهمية مرآز مصادر التعلم 
ه وف     ي حيات ل ف ه الطف وي یقابل ي وترب افي ومعرف ز ثق تعلم أول مرآ صادر ال ز م د مرآ ه         یع اك ل ه أول احتك ي

أثره  دى ت ى م ات األخرى عل ز المعلوم ات ومراآ ذ بالمكتب ة التلمي ة، وتتوقف عالق صورة حقيقي ة ب بمصادر المعرف

ة ، وتتضح                     بمرآز مصادر التعلم وانطباعاته عنه، ومدى ما یكتسبه من مهارات تمكنه من االنتفاع بالخدمات المكتبي

  : في النقاط التالية زأهمية المرآ

 .أآيد على أن التلميذ محور العملية التعليمية التعلميةالت .١

 توفير البيئة التعليمية المناسبة التي تمكن التلميذ من استخدام مصادر .٢

.   معلوماتية متعددة تسهم في عملية التعلم الذاتي والمستمر، والعنایة بالفروق الفردیة  

 جميع الصفوف المدرسيةتقدیم بدیال اقتصادیا یوفر في النفقات الالزمة لتجهيز  .٣

 . باألجهزة والمواد التعليمية

 .إتاحة الفرصة للتلميذ للتعلم في األوقات التي یختارها وللموضوعات التي یفضلها  .٤

  بتغيير مكان التعلمكیعمل على آسر الجمود والروتين في الجدول المدرسي وذل .٥

 .اهتمامهم یساعد على جذب التالميذ وإثارة ا وأساليب التعلم ووسائله مم

 مساعدة المعلم في عمليات التحضير للدروس المنهجية وتنفيذها  .٦

 . المعلومات وتصنيفها بما یسهل الوصول إليهاأوعيةتنظيم  .٧

  

  :أهداف مرآز مصادر التعلم 
ة                      رامج التربوی ق أهداف الب ستهدف تحقي        إن الهدف الرئيس إلنشاء مرآز مصادر التعلم یكمن في خدماته التي ت

اآلتي           وتح زاوي،   ( قيق المستمر ،وهذا الیتحقق اال بمجموعة من األهداف المحددة وهي آ ة   ٢٠٠٣اسكندر والغ  ؛الحيل

،٢٠٠٣: (  

ة ذات                   -١ ة بأشكالها المختلف واد التعليمي دعم المناهج الدراسية عن طریق توفير مصادر المعلومات والتعلم والم

  .واد المختلفة للمنهج الدراسي المتكاملالعالقة بالمناهج الدراسية ، وتحقيق االتصال بين الم

 .إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي والتربية المستمرة ومراعاة الفروق الفردیة بين التالميذ  -٢

ى المعلومات                -٣ إآساب التالميذ مهارات االتصال بأوعية المعلومات المختلفة، وتنمية قدراتهم في الحصول عل

 من مصادر مختلفة

ات  -٤ ذ اهتمام ساب التالمي ة    إآ درات الفعال ة والق تعدادات الكامن ة واالس ول الحقيقي ن المي شف ع دة، والك  جدی

 .لدیهم، وتعویدهم على التثقيف التالي

  



 ٩

ة                        -٥ ات العام اد المكتب ى ارتي دفعهم إل ا ی ة ، مم ي مجال المعرف د ف ى آل جدی ى االطالع  عل ذ عل تعوید التالمي

 .ومراآز التوثيق والمعلومات األخرى

 . واالستكشاف والتفكير العلمي وحل المشكالت لدى التالميذتنمية مهارات البحث -٦

ة                -٧ إآساب التالميذ اتجاهات وقيم مرغوبة في الحياة االجتماعية من خالل العمل الجماعي والمشارآة الجماعي

 .والتعاون

 .تقدیم خيارات تعليمية ليست متاحة في غرفة الصف الدراسي ،مما یترك أثرا عميقا عند التالميذ -٨

 .مهارات البحث العلمي لدى التالميذتنمية  -٩

ة                         -١٠ زة التعليمي واد واألجه ار واستخدام الم ة اختي ة بالمدرسة حول آيفي ة التعليمي تقدیم النصح والمساعدة للهيئ

 .المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية

 .ينتوفير التسهيالت الالزمة إلنتاج مصادر التعلم والوسائل التعليمية المبسطة للتالميذ والمعلم -١١

  .نتاج مواد تعليمية قليلة التكلفةمساعدة المعلمين في تبادل الخبرات والتعاون إل -١٢

  :مهام مرآز مصادر التعلم 
ق               ة تنبث  للمرآز مهام عدیدة متنوعة تحقق في مجموعها أهداف المرآز ویمكن تلخيصها في أربعة وظائف فرعي

م أفضل، والو        ق تعل ى تحقي زاوي       من وظيفة رئيسية وهي المساعدة عل ذآرها اسكندر والغ ا ی ة آم ظائف الفرعي

  :هي )٢٠٠٣(

a. تقييم مصادر التعلم الجاریة 

b. تقدیم المعلومات 

c. تقدیم الخدمات 

d. التدریب أثناء الخدمة  

  : مكونات مرآز مصادر التعلم 

  

ات        ب االمكان فات تناس داف  وبمواص ق األه دت لتحقي سية أوج ن عناصر رئي تعلم م صادر ال ز م ون مرآ       یتك

  : هي ) ٢٠٠٢(وافرة ، وهذه العناصر آما یذآرها الهنائيالمت

 . مترا مربعا١٣٠ر٦٤ = ١٤ر٢ ×٩ر٢وقد حددت وزارةالتربية مساحتها بحيث تبلغ حوالى : المبنى  .١
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 :األجهزة والمعدات  -١

 . باالضافة الى أجهزة سمعية وبصریة  أجهزة حاسوب مع خادم الشبكة وطابعة) ١٠(  ویخصص للمرآز 

 :اد المو -٢

 : ویحتوي المرآز على المواد التالية   

 مواد مطبوعة مثل الكتب والدوریات  •

 .الخ٠٠٠٠أشرطة سمعية ، بمجيات ، مواد غير مطبوعة مثل الشرائح التعليمية ، شفافيات  •

  

  :معلم مرآز مصادر التعلم 
ة               یتوقف نجاح أو فشل المرآز في تحقيق أهدافه على آفاءة المعلم الذي یقوم               ه في المرتب بتشغيل المرآز وإدارت

ن     ه م ا یمتلك ة بم ي المدرس تم ف افي ی وي وثق ي وترب شاط تعليم ل ن ف آ ي تقف خل ة الت وة المحرآ و الق ى ، فه األول

  .هله لالتصال الجيد بجميع  فئات المجتمع المدرسي والتعامل معها وجذبها نحو االستفادة من المرآز}شخصية ت

د                      إن األعباء الملقاة على عا     تم تحدی ة یح ة التعليمي ة دوره في العملي ا أن طبيع تق معلم مرآز مصادر التعلم آبيرة ،آم

د      ىصفات واجب توافرها فيه ، فهو یؤثر تأثيرا مباشرا عل    الي ال ب ة وبالت ى المعرف  التالميذ وعلى آيفية حصولهم عل

 العملية التربویة و التعليمية ، وعلى أیة        ، ویؤمن بأهمية المرآز ودوره في عملية تحسين       ذأن یكون قدوة حسنة للتالمي    

  :حال فإنه من الضروري توافر الصفات التالية في معلم مرآز مصادر التعلم

  

م                -١ ين تخصص آخر وعل ات، أو أن یجمع ب ات والمعلوم أن یكون حاصال على مؤهل أآادیمي في علم المكتب

 .المكتبات والمعلومات

 األثاث  -٢
 :ویخصص لكل مرآزقطع األثاث التالية 

 رفوف مفتوحة للكتب والمراجع : أثاث للمواد المطبوعة  •

 .الخ٠٠٠ حامالت الدوریات    

 .أثاث للمواد غير المطبوعة مثل حامالت األجهزة •

شطة   • اث األن واد    : أث زة والم رارات لألجه د ، ج اوالت ،مقاع ط

 .الخ٠٠٠

تقبال    • ة االس اث منطق دة     : أث ب الجدی وف للكت واد ، رف ل للم ناق

 .الخ٠٠٠



 ١١

 .أن یكون مؤهال تربویا ونفسيا -٢

 .قادرا على االتصال الجيد بجميع فئات المجتمع المدرسيأن یكون  -٣

  الثقافة عأن یكون محبا للكتب والمطالعة وواس -٤

ویم          -٥ ا العمل في المرآز من تخطيط وتنظيم وتق ي یتطلبه ة الت ات اإلداری ام بالعملي ى القي ادرا عل أن یكون ق

 .ومتابعة وإشراف وتدریب وآتابة التقاریر

 ة ووجه بشوش وأن یكون متحمسا للعمل ومثابرا عليه أن یتحلى بالصبر وبروح مرح -٦

  

دیر    ا لم ان إداری ين تتبع م تخصيص معلمت د ت سلطنة فق يم األساسي بال دارس  التعل ي م صادر ف ي الم سبة لمعلم وبالن

  ):٢٠٠٢الهنائي ، (المدرسة ویشرف عليهما فنيا موجه مصادر التعلم بالمنطقة  ، ویقومان بالمهام التالية

  

   العمل السنویة الخاصة بالمرآزإعداد خطة 

  . من قبل التالميذ والمعلمينااستخدامهتنظيم محتویات المرآز على نحو یيسر  

اریر الخاصة                   داد التق ذ وإع ات الستخدام التالمي ان والمقتني ة المك التعرف على حاجات المرآز ومدى مالئم

  .بذلك

تفادة من آامل مساحة المدرسة        عن المرآز ومقتنياته وأهدافه وخدمات   واإلعالن اإلعالم  شاطاته ، واالس ه ون

  .واستغالل فراغاتها وجدرانها 

  . عليها واإلشرافتكوین جماعات المعلومات والمهارات الثقافية والمهارات  

 . المصادر والمراجع المختلفة بأنواعهاإلىإنماء ميول التالميذ نحو التعلم الذاتي عن طریق الرجوع  

  .واإلبداعية االبتكاریةى إعداد البحوث لتنمية المهارات تشجيع التالميذ عل 

  . آيفية استخدام مصادر التعلم بالشكل الصحيحإلى وإرشادهم على التالميذ أثناء تواجدهم بالمرآز اإلشراف 

د               إعداد في   المعلمينالتعاون مع     تعلم لتزوی ي مجال استخدام مصادر ال اتهم الناجحة ف  النشرات حول ممارس

  . األخرى بها لتعميم االستفادةالمدارس

  .إعداد تقریر نصف سنوي عن أعمال وانجازات المرآز 

 .تدریس مادة تقنية المعلومات وفق المناهج المعتمدة 

  

  

  

  



 ١٢

  

  :سنستعرض في هذا المحور الدراسات السابقة التي استهدفت مراآز مصادر التعلم في السلطنة وهي آالتالي

  )٠٠٣٢رزوقي و المحروقي ، (دراسة 

    هدفت هذه الدراسة الى تقييم درجة تأثير تقنيات المعلومات على طبيعة  التعليم  و تهيئة  معلم تقنيات المعلومات 

من ناحية وعلى مستوى التحصيل العلمي و البناء الذاتي و درجة التفاعل و العالقات التعاونية للطلبة ولقد تكونت 

ن خالل بحث الخلفية المعرفية  لخطة التعليم األساسي و الجانب اآلخر الدراسة من جانبين ، جانب وصفي وذلك م

مسحي و ذلك بهدف استقصاء  آراء المعلمين بشأن تأثير استخدام تقنيات المعلومات على التحصيل العلمي للطلبة من 

ل  ومدى األستعداد الحلقة األولى للصفوف من األول للرابع من التعليم األساسي و آذلك على العملية التعليمية آك

من معلمين مقرر تقنيات المعلومات قد شعروا  % ٩٢لهذه الخطة الجدیدة ، ولقد أشارت نتائج هذه الدراسة الى أن 

منهم الى نقص في تأهيلهم  % )  ٨٧(بأنهم مع مقرر تقنيات المعلومات قد أصبحوا طلبة بحاجة الى تعلم  و أشار 

رر ، آما اآدت نتائج الدراسة أن مقرر تقنية المعلومات آان ذا نتائج ایجابية على بعدما أسندت اليهم مهمة تعليم المق

تحسين مهارات الطالب و تحصيلهم العلمي ، ولقد أوصت هذه الدراسة بالتأآيد على اعداد و تأهيل العاملين في 

  .مراآز مصادر التعلم 

  )٢٠٠٢الهنائي ، ( دراسة 

ة مراآز مصادر التعلم  بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في تحقيق تمحورت هذه الدراسة حول تقویم فاعلي

أهداف تدریس الدراسات األجتماعية ،واستخدم الباحث في دراسته استبانتين احدهما للتحقق من توافر و استخدام 

ة األولى من التعليم مصادر التعلم التي تخدم مادة الدراسات األجتماعية و األخرى تتضمن األهداف الخاصة بالحلق

األساسي  لمنهاج الدراسات األجتماعية ، ولقد توصل الباحث الى نتائج آثيرة من خالل دراسته اهمها أن هناك 

توافرا في آثير من الوسائل التعليمية و األجهزة واستخداما جيدا لبعضها من قبل المعلمين ، آما وجد الباحث ان 

ق األهداف الخاصة بمنهاج مادة الدراسات األجتماعية ، آما اشارت الدراسة لمراآز مصادر التعلم دورا في تحقي

 قصور في تدریبهن على استخدام التقنيات آأحد األسباب  و إلى قصور توظيف المعلمات للمرآز یعود أن إلىضمنا 

  . عدم استخدامه إلى فراغ المرآز مما یؤدي أوقاتلتعارض موعد حصصهن مع 

  ) ٢٠٠١(دراسة الشبلي 

 التعرف على مراآز مصادر التعلم في آليات التربية في سلطنة همان والوقوف على واقع إلى   هدفت هذه الدراسة 

 وما درجة إليها الموآلة للمهامومدى ممارسة هذه المراآز ، هذه المراآز ومدى تحقيقها لألهداف التي وضعت لها 

 الدراسة عن الكثير من النتائج أسفرتولقد . دى العاملين فيها أهمية فلسفة مراآز مصادر التعلم في آليات التربية ل

 وأن هناك اهتمام لدى العاملين للفلسفات التي توجه نشاطاتهم إدارتها في مستقلةالتي من بينها أن هذه المراآز 

ة  أن هناك نقص في توافر بعض األجهزإال.ومختبرات الحاسوب متوافرة ومجهزة بمصادر المعرفة المختلفة  

  الدراسات السابقة : الفصل الثاني 
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وقد أوصت هذه الدراسة بتوعية العاملين بفلسفة المرآز وتوفير األجهزة الالزمة للتدریب والتدریس . واألدوات 

  . المزید من الدراسات في هذا المجال وإجراء
  

  :تعقيب على الدراسات السابقة 
 أشارت الدراسات السابقة إلى وجود عدد من العقبات تحد من تفعيل مراآز مصادر التعلم  
  تدریب وتأهيل العاملين في تلك المراآز والمتعاملين  إلىأجمعت الدراسات السابقة على الحاجة 
  .معها 
 المهام واألدوار لتأدیة وجود نقص في تجهيز تلك المراآز إلى) ٢٠٠١(أوضحت دراسة الشيدي  

  .إليهاالموآلة 
بصورة شاملة ، ولذا تبرز لم تتطرق الدراسات السابقة إلى معوقات توظيف مراآز مصادر التعلم  

أهمية القيام بمثل هذه الدراسة ، الستطالع الصعوبات و المعوقات التي تعيق تفعيل مراآز مصادر 
 التعلم بصورة شاملة 

  
  

  :منهجية الدراسة  وجمع البيانات 

یري التعليم  مدآراء الستقصاء النظري أو في جمع البيانات وذلك اإلطار    استخدم المنهج الوصفي  في بناء 

 آل من معلمي المجاالت ومعلمي مراآز مصادر التعلم  بشأن وآراءاألساسي بالحلقة األولى للتعليم األساس 

 التي من شأنها أن تساعد االقتراحاتالصعوبات التي حد من تفعيل المرآز وقيامه بمهامه التي أعد من أجلها وجمع 

  .في تطویر مرآز مصادر التعلم 

  : مجتمع الدراسة

 منطقة مسقط وعدد.   توزعت على منطقتيناألولى بالحلقة األساسيمدرسة للتعليم  ) ٤٣(تكون مجتمع الدراسة  من 

  .مدرسة )١٩(مدرسة و منطقة الباطنة جنوب وعدد المدارس فيه ) ٢٤(مدارس التعليم األساسي فيها  

  :عينة الدراسة 

، ت مرآز مصادر التعلم في ستة مدارس بمنطقة مسقط شملت عينة الدراسة مدیرات ومعلمات المجاالت ومعلما

  .وخمسة مدارس في منطقة الباطنة جنوب 

  :  على أسئلة الدراسة لإلجابةتم اعتماد عدد من الطرق واألساليب لجمع البيانات وذلك 

  ) الباحثات إعدادمن ( مقابلة مع مدیرات مدارس التعليم األساس بالحلقة األولى     : اوال 

  )من إعداد الباحثات ( مقابلة مع معلمات المجال الثاني                                 :  ثانيا

  ) الباحثات إعدادمن (  لمعلمات مراآز مصادر التعلم                 موجهة استبانه:ثالثا 

 نآادیمييواأل االختصاصوقد تم التأآد من صدق تلك األدوات بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي 

  .والفنين قبل تطبيقها 

  

  الطریقة و اإلجراءات  : لث لثاالفصل ا
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  : حدود الدراسة 

   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  : الحدود الزمانية

  . الباطنة جنوب  ومسقطتي مدارس للتعليم األساسي بالحلقة األولى  بمنطق:  الحدود المكانية

  

  

  :تحليل النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

ما مدى آفایة تدریب فني مرآز مصادر التعلم بمدارس الحلقة األولى من التعليم العام للقيام  -١

 بمهام المرآز؟

   :)١(بعد تحليل البيانات إحصائيا توصلت الدراسة إلى النتائج المبينة في الجدول رقم    

 

N Minimum
Maximu

m 
 المتوسط
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

ر الكافي في مجال الحاسوب التدریب غي ا
 .والبرمجيات

15 1.0 3.0 2.600 .632 

 743. 2.533 3.0 1.0 15 .التدریب غير الكافي على صيانة أجهزة الحاسوب
التدریب غير الكافي على صيانة األجهزة اإللكترونية 

 .األخرى بالمرآز
15 2.0 3.0 2.667 .488 

يع أنواع التدریب غير الكافي على استخدام جم ا
 .األجهزة في المرآز

15 1.0 3.0 2.133 .834 

التدریب غير الكافي في مجال تصميم الوسائل 
 .التعليمية

15 1.0 3.0 2.533 .743 

تلقيت تدریبا غير آافيا لتدریس مادة تقنية 
 .المعلومات

15 1.0 3.0 2.200 .862 

 737. 2.400 3.0 1.0 15عدم توفر العدد الكافي من األجهزة و البرمجيات
Valid N (listwise)15     

 א

  :نتائج الدراسة : الفصل الرابع 
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ين           راوح ب اس تت ) ٢،٧٣- ٢،١٣(یظهر من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لفقرات المحور األول من المقي

وهذا یدل على التفاوت بين هذه المتوسطات ومعنى ذلك أن بنود المحور األول من المقياس ال تشكل آلها صعوبة من    

ى من            صعوبات ا  تعلم           ) ٢،٥(لمرآز فالفقرات التي جاءت متوسطاتها أعل ة مرآز مصادر ال ام معلم د صعوبة أم تع

رات  ي الفق سابية ) ١،٢،٣،٥(وه طاتها الح ا  ) ٢٫٥٣ -٢٫٦٧ -٢٫٥٣ -،٢٫٦٠( ومتوس رات جميعه ذه الفق ق ه وتتعل

زة اإللكترو            ات وصيانتها وصيانة األجه ى استخدام الحواسيب والبرمجي ة األخرى وتصميم الوسائل     بالتدریب عل ني

سم المختص بمراآز                          ك أن الق ل ومرجع ذل ائج التحلي ا نت ي دلت عليه التعليمية آلها تعد من الصعوبات الملحوظة الت

زة  يانة األجه ا وص يب وبرمجياته تخدام الحواس ى اس ات عل دریب المعلم ي بت دیریات ال یعتن تعلم بالم صادر ال م

ى باإلصالح                    اإللكترونية األخرى وتصميم الوسائ    ذي ُیعن تعلم وال ي مراآز مصادر ال سمى بفن ل التعليمية لوجود ما ی

ة                           ادة تقني دریس لم دور محاوره حول الت دریب ت ان الت ا آ وإعطاء الدعم الفني للمراآز التي تعاني من مشكلة ما، ولم

ل عم                    د صعوبة تعرق ا ال تع ذا جاءت       المعلومات واستخدام جميع األجهزة دلت متوسطاتها الحسابية أنه ز؛ ل ل المرآ

وفير      ) ٢٫١٣ – ٢٫٢٠(نتائجها مطابقة للواقع التدریبي بالمدیریات فقد جاءت متوسطات فقراتها           ق بت وآذلك فيما یتعل

يم األساسي               دارس التعل ي لطالب آل صف من م دد الفعل العدد الكافي من األجهزة والبرمجيات فهي متوافقة مع الع

سابعة        بالحلقة األولى ودل على ذلك المتو      رة ال ة          ) ٢٫٤٠(سط الحسابي للفق دریب وتقني سام الت ى أق ك أن عل ى ذل ومعن

سنى        ى تت دعم الفني حت المعلومات ودائرة تنمية الموارد البشریة مراجعة البرامج التدریبية المتعلقة بالصيانة وتقدیم ال

أة        ي  . لمعلمة المرآز معالجة بعض األعطال الفنية التي قد یقع فيها المرآز فج ي المتوسطات     وف الجانب اآلخر ال تعن

ق باالستخدام                دریب المتعل ام عدم وجود بعض المشكالت في الت شكل ع رات المحور ب دریس ألن  .الحسابية لفق والت

ا                     ) ٢٫٤(المتوسط الحسابي لمحور التدریب یساوي       د من مراجعته ي ال ب صعوبة الت ا من ال اك نوع ي أن هن وهذا یعن

  .لعالجها

  :لقة بالسؤال الثاني تحليل النتائج المتع

  ما مدى تأثير األعباء اإلداریة الخارجية على فعالية مرآز مصادر التعلم؟ -٢

 )٢(بعد تحليل البيانات إحصائيا توصلت الدراسة إلى النتائج المبينة في الجدول رقم 



 ١٦

)٢(

 
N Minimu

m 
Maximum المتوسط

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 تؤثر سلبا على ضافية اإلداریة اإلعباء األ
االستفادة من خدمات المرآز

15 1.0 3.0 2.733 .594 

 لبعض  أجهز المرآز ة أثناء االستخدام االداري 
حصص مادة تقنية المعلومات یعتبر عامل مشتت

.النتباه التالميذ 

15 2.0 3.0 2.867 .352 

استخدام  أجهزة الحاسوب لكتابة االختبارات 
بكثرة

15 1.0 3.0 1.867 .743 

استخدام أجهزة الحاسوب في المرآز لرصد 
درجات الطالب

15 1.0 3.0 1.600 .737 

 775. 2.200 3.0 1.0 15استخدام المرآز لعقد االجتماعات المختلفة
استخدام المرآز إلقامة المشاغل المدرسية 

المختلفة
15 1.0 3.0 2.600 .632 

Valid N (listwise)15     

یظهر من الجدول السابق لفقرات المحور الثاني أن بعضها یمثل صعوبة آبيرة تحد من تفعيل مرآز مصادر     

م         رات رق ل الفق زة               ) ١٣،  ٩،  ٨(التعلم مث بعض أجه ة اإلضافية واالستخدام اإلداري ل اء اإلداری ة باألعب والمتعلق

ش   ى ت ؤدي إل ذي ی ات وال ة المعلوم ادة تقني اء حصص م ز أثن ة  المرآ ز إلقام تخدام المرآ ذ واس اه التالمي تت انتب

ى الترتيب   طاتها عل اءت متوس ث ج ة حي ية المختلف شاغل المدرس ن  )٢٫٦٠ ، ٢٫٨٧، ٢٫٧٣( الم ى م وهي أعل

ائف      ) ٢٫٥( ن الوظ د م ائج العدی ث وضحت النت ذلك حي ة ل دارس مطابق دیرات الم ع م ابالت م اءت المق د ج وق

ا معلمات المر       وم به ي تق ات          اإلداریة الت ل المطوی ا، وإصدار المطبوعات مث سجالت، وتغليفه ل طباعة ال آز مث

والكتيبات،  وعمل دورات مختلفة للمعلمات واالشتراك في فعاليات المدرسة؛  وهو مطابق لفلسفة مرآز مصادر       

مرآز  التعلم من حيث خدمة المجتمع ، إال أنه إذا زاد على مقداره المعتاد أصبح عامال فاعال یقف دون وصول ال                    

  . إلى أهدافه من تدریس مادة تقنية المعلومات

  

  

א א א
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  :تحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

   ما الصعوبات التي تحد من تفعيل معلم المجال لمرآز مصادر التعلم؟-٣

  ) ٣(من خالل تحليل البيانات إحصائيا توصلت الدراسة للنتائج المبينة في الجدول رقم 

  

  
Descriptive Statistics 

NMinimumMaximumMean Std. 

Deviation 

 258. 2.933 3.0 152.0ازدحام جداول معلمات المجاالت

 000. 3.000 3.0 153.0ازدحام المرآز بجدول مادة تقنية المعلومات

 704. 2.067 3.0 151.0عدم اهتمام معلمات المجاالت بخدمات المرآز

تعامل مع التقنيات تخوف معلمات المجاالت من ال
.الحدیثة 

151.0 3.0 2.067 .704 

افتقار معلمات المجاالت آفایات التعامل مع أجهزة 
.المرآز

152.0 3.0 2.733 .458 

البرامج التي توفرها الوزارة ال تخدم المواد  ا
األخرى

151.0 3.0 2.133 .640 

 704. 2.733 3.0 151.0 .عدم توفر خدمة اإلنترنت بالمرآز

Valid N (listwise)15    

  

ة        ادة تقني دول م ال وج م المج دول معل ل ج د صعوبات مث رات تع ب الفق سابق أن أغل دول ال ن الج ر م یظه

ة                                وفير خدم زة، وعدم ت ات التعامل مع األجه رات، وآفای ين الفق ى من ب ة األول ذي جاء في المرتب المعلومات ال

طاتها د جاءت متوس المرآز فق ت ب ن االنترن ا م ب ) ٣٫٠( قریب ى الترتي ) ٢٫٧٣، ٢٫٧٣، ٣٫٠، ٢٫٩٣(وهي عل

ة المعلومات                ادة تقني واتفقت المقابالت مع ما جاء في االستبانة حيث أشارت معلمات المجال إلى ازدحام جدول م

ل                       ى تقلي ذلك ترآزت مقترحاتهن عل والذي یحد من توظيف المرآز في أنشطة آثيرة تساعد الطلبة على التعلم ول

ص مادة تقنية المعلومات وتخفيض نصاب حصص معلم المجال، أو إلغاء مادة تقنية المعلومات ودمجها في                 حص

سه   . المواد الدراسية المختلفة، وتحویل معلم المرآز إلى فني للمرآز      ٢٤ -٢٣( والفقرات األخرى في المحور نف

  ) .٢٫٥(وهي أقل من ) ٢٫١٣  -٢٫٠٧ -٢٫٠٧(ال تعد صعوبات فقد جاءت متوسطاتها   على التوالي  ) ٢٦ –

  ):٤(جاء في المرتبة األولى من بين المحاور األخرى آما یتضح من الجدول رقم )  ٢٫٥٢(ومتوسط المحور 

 א)٣(



 ١٨

א)٤( אא  א

NMinimumMaximum المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعياري

TOT4 15 1.71 2.86 2.5238 .2627 

TO3 15 2.00 2.86 2.5238 .2990 

TOT1 15 1.57 3.00 2.4381 .4164 

TOT2 15 1.67 3.00 2.3111 .3666 

Valid N 

(listwise) 

15     

  :تحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

نظر معلم مصادر التعلم إلى أي مدى تحقق مادة تقنية المعلومات األهداف الخاصة بمرآز مصادر التعلم من وجهة 

  من وجهة نظر معلم مرآز مصادر التعلم؟

أن محور مادة تقنية المعلومات جاء في المرتبة ) ٤(جاء من خالل التحليل اإلحصائي النتائج المبينة في الجدول رقم 

 لفقرات المحور وعند تحليلنا. ویعد من الصعوبات التي تواجه تفعيل مرآز مصادر التعلم ) ٢٫٥٢( الثانية ومتوسطه 

  :حصلنا على الجدول التالي 

 
NMinimumMaximum المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

  .المعياري

 561. 2.800 3.0 151.0مشاآل البرمجيات الفنية

 352. 2.867 3.0 152.0آثافة حصص مادة تقنية المعلومات

مؤهالتي العلمية  غير مالئمة لتدریس مادة تقنية
تالمعلوما

151.0 3.0 1.667 .724 

جدول مادة تقنية المعلومات یعيق تفعيل معلمات
المجاالت األخرى للمرآز

151.0 3.0 2.867 .516 

هيمنة جدول مادة تقنية المعلومات على أنشطة  ا
 .المرآز األخرى

151.0 3.0 2.533 .743 

احتواء مادة تقنية المعلومات على مواضيع مكررة  
.ختلفة من مواد م .

151.0 3.0 2.467 .743 

تضمين مادة تقنية المعلومات على دروس ال ترتبط 
 .ببيئة الطالب

151.0 3.0 2.467 .743 

Valid N (listwise)15

א:)٥( א
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ات          ) ١٨ -١٧ – ١٥ -١٤( ومن خالله یتضح أن الفقرات       ق بمشاآل البرمجي تعد من الصعوبات والتي تتعل

د                 الفنية وآثافة ا   شطة المرآز فق ى أن ة المعلومات عل ادة تقني ة جدول م ة المعلومات وهيمن لحصص وجدول مادة تقني

اآنتوش    ) ٢٫٥(جاء متوسطها الحسابي أعلى من      ات م آما في الجدول أعاله وهذا یتفق مع الواقع حيث عدلت برمجي

  .  مما خلق مشكالت عند استخدامها IBMلتتالءم مع أجهزة 

ادة تقنية المعلومات یحد من تنفيذ معلم المرآز لمهامه األخرى غير التدریس، ولذلك آما أن آثافة حصص م

  .اتفق معلم المرآز مع معلم المجال ومدیرات المدارس على تخفيض نصاب حصص معلم المرآز ليتفرغ لمهامه

ه العل   ل مؤهل ز مث م المرآ ة نظر معل ن وجه شكل صعوبات  م ذا المحور ال ت ي ه رات األخرى ف ي والفق م

ة الطالب وهي                        رتبط ببيئ ة وتضمين دروس ال ت ادة التقني ى مواضيع مكررة في م واحتواء مادة تقنية المعلومات عل

رات  ستطيع  ) ٢٠ -١٩ -١٦(الفق ا ال ن ى أنن انإل ز    االطمئن تص بمراآ شرف المخ سها ، ألن الم ول نف ا ح ى رأیه  إل

  . ية لمعلمات المرآزمصادر التعلم یعاني دائما من نقص الكفاءة العلمية والتدریب

  

  : السؤال الخامس إجابة

  :  لمهامهالمرآزتحد من تفعيل تها معلمات المرآز لمعالجة الصعوبات التي رح اقتتوصيات التيالهذه 

  .   زیادة مساحة المرآز  -١

ى مرآز مصاد                   -٢ اة عل ة الملق اء المختلف شكلة        ر وجود أآثر من مرآز لتخفيف األعب تعلم  ولحل م  ال

  .ل المرآز ازدحام جدو

  .توفير األجهزة الالزمة والهامة للتدریب والتدریس غير المتوافرة في مرآز مصادر التعلم  -٣

  . زیادة عدد األجهزة لتناسب أعداد الطالب -٤

  . دمج مادة التقنيات في المواد األخرى -٤

اد الم  -٥ ون الرتي ام الطالب والمعلم ة أم ال الحری تح مج ث یف شاط بحي اء حصة الن راءة  إلغ ز للق رآ

  .واالطالع أثناء تأدیة المرآز لمهامه 

ي   -٦ ساعدة معلم ز وم ام المرآ ة مه ى تأدی شرف عل ث ی ز بحي ين المرآ ى أم ز إل ي المرآ ل فن  تحوی

  .المجاالت في تنفيذ دروسهم في المرآز 

ن      -٧ رى ع شطة واألخ سم األن ن ق سؤولة ع داهما م ون أح ث تك ز بحي ي المرآ ين فن ل ب سيم العم  تق

  .اآللي الحاسب 
  



 ٢٠

  :مقترحات و توصيات عامة 

بناءا على الدراسة الميدانية و تأسيسا على تحليل النتائج ، تم التوصل الى عدد من النقاط المهمة التي استخلصت من              

ز       ات مرآ ن معلم ة  وم االت المختلف ات المج ن معلم ى وم ة األول ن الحلق ي م يم األساس دارس التعل دیرات م أراء م

  :خلصت اآلراء المتعلقة بتطویر آداء المرآز آالتالي مصادر التعلم ، است

ات     -١ تعلم و معلم صادر ال ز م ات مراآ ساندة لمعلم ستمر و الم يم الم دریب و التعل وفير الت ت

 .المجاالت المختلفة 

 .األخذ باقتراحات معلمي مراآز مصادر التعلم ، فيما یتعلق بتطویر مادة تقنيات التعليم  -٢

 و االشتراك ) االنترنت ( لومات الدولية إتاحة االتصال بشبكة المع -٣

  .التوعية الدائمة للعاملين واإلداریين بأهداف وفلسفة ومهام المرآز -٤

 . تأهيلهم العاملين في المرآز ومعلمات المجال لمواآبة تطور األجهزة الحدیثة -٥

سا -٦ صورة ت يم األساسي ب ي التعل ات المجاالت ف داول معلم صاب ج اد خفض ن ى أرتي عدهم عل

  ز وتفعيلهالمرآ
  مقترح عام لطویر مراآز مصادر التعلم 

  تجربة التعلم اإلبداعي
  

ي       ٣٢لما آان انشغال مرآز مصادر التعلم بتنفيذ مادة تقنية المعلومات والتي تشغل               حصة أسبوعيا من الصعوبات الت

  .تواجه معلم المجال لتفعيل مرآز مصادر التعلم، جاءت هذه التجربة لحل هذه الصعوبة

رة  ةفك ائل حسية  : التجرب ة ومسجالت ووس زة حاسوب محمول شمل أجه دة ت ي القاعة الواح ددة ف ائل متع وفير وس ت

  ).أي مرآز مصادر مصغر(باإلضافة إلى آتيبات مختلفة

وفير            ٦تم تطبيق التجربة على      يم األساسي بت  مسجل ووسائل     ١٨ حاسوب و   ١٨ قاعات تدریس بمدرسة العذیبة للتعل

ه              حسية وآتيبات وقد تم      زة الحاسوب وبرمجيات ى استخدام أجه ة مدرسة       .تدریب معلمات المجال عل زال تجرب  وال ت

ل المعلمون لمراآز                   ي تحد من تفعي ات الت دة العقب د تخفف من ح داعي ق تعلم اإلب رة ال يم ، إال أن فك د التقي ة قي العذیب

شغال المرآز بجدول                   ى ان سي  إل شكل رئي وم           مصادر التعلم و التي یعزوها المعلمون ب يم طوال الي ات التعل ادة تقني  م

  الدراسي آما اتضح من نتائج الدراسة 
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  :المراجع 

شر     في التكنولوجية التعليمية    مقدمة :)٢٠٠٣(اسكندر ،آمال والغزاوي،محمد     • الح للن ة الف ، الكویت ، مكتب

  .والتوزیع

 .، دار المسيرة للنشر والتوزیع ، عمان تكنولوجيا التعليم بين النظریة والتطبيق: ) ٢٠٠٣(الحيلة ، محمد  •

  .دار الحكمة، البحرین ، مرآز مصادر التعلم في المدرسة األبتدائية  )٢٠٠٤(ابتسام ،محمد؛ الجودر،الجيد •

د • ودر ،الجي د؛ الج سام؛فارغ،محم سام  ،ابت ة     :  )٢٠٠٢(ابت ة التعليمي ي العملي تعلم ف صادر ال ز م  دور مرآ

  .دار الحكمة ، رین البح،والتربویة في دول الخليج العربي 

ر ناصر   • ي ، حمي ر و المحروق ة حسن جب ي ، نعيم ي  ) : ٢٠٠٣(رزوق ة ف ة العماني ة للتجرب ة تقویمي دراس

يم األساسي ،                   ؤتمر استخدام تقنيات المعلومات ضمن خطة التحول نحو التعل ان ، مسقط ،       ETEX م  ،عم

  .جامعة السلطان قابوس

تعلم في آليات التربية بسلطنة عمان من وجهة نظر العامليين          واقع مراآز مصادر ال    :)٢٠٠١(علي،الشبلي   •

   . رسالة ماجستير غير منشورة،فيها 

ل                :)١٩٩٨(غانم ، أحمد     • ين األوائ دریب المعلم مقدمة عن التعليم األساسي ، محاضرة مقدمة في برنامج تل

 . ، دائرة التدریب والتأهيلبمدارس التعليم األساسي

  

د      • و  :) ٢٠٠٢(الهنائي ، خال دارس                   یم   تق ة بم دریس الدراسات االجتماعي تعلم في ت ز مصادر ال ة مرآ  فاعلي

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة الحلقة األولى من التعليم ا ألساسي بسلطنة عمان

   .اطاره النظري –التعليم األساسي في سلطنة عمان ) ١٩٩٩(وزارة التربية  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢
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  :در التعلم الفاضالت معلمات مراآز مصا

  

  

  وبعد،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

يم و تحدیث                          ة التعل ي سبيل تطویر نوعي زة ف دة وممي ة فری يم األساسي نقل دارس التعل تعلم بم تعتبر مراآز مصادر ال

ذاتي لدیه ، واالستفادة من      المناهج و التأآيد على دور التلميذ باعتباره محور العملية التعليمية  بتنمية مهارات التعلم ال              

دم العلمي الحدیث             يم                . مصادر التعلم المتنوعة التي وفرها التق دارس التعل ذه المراآز في م دور الفاعل له ا بال وإیمان

ا المفترضة  ،                                 ذه  المراآز بمهامه ام ه ي  تحد من قي صعوبات الت ات و ال األساسي ، تقوم الباحثات  بدراسة  المعوق

  .م     لتطویر هذه المراآز واستطالع  مقترحاتك

ا بإعطاء واحدة من                  رة منه ولذا نرجو التكرم بقراءة الفقرات في المقياس المرفق قراءة متأنية ثم اإلجابة عن آل فق

ة        ي                ) X( ثالث استجابات وذلك بوضع عالم ل معوق حقيق ارة تمث ك العب أن تل رى ب ة موافق إذا آنت  ت ، تحت خان

شكل معوق أم ال           دآ إذاآنت غير متأ   دوتحت محای  ا ت ارة ال           ،  من آونه ك العب رى أن تل ر موافق إذا آنت ت وتحت غي

  .تشكل معوق  مطلقا

  .و اقبلوا منا جزیل الشكر واالمتنان 

   فریق البحث

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : لمهامه األمور التالية تحد من تنفيذ المركز



 ٢٤

  محاید موافق  المعوقات  م
غير 

  موافق

  التدریب: المحور األول

        ياتالتدریب غير الكافي في مجال الحاسوب والبرمج  ١

        التدریب غير الكافي على صيانة أجهزة الحاسوب  ٢

        التدریب غير الكافي على صيانة األجهزة اإللكترونية األخرى بالمرآز  ٣

        التدریب غير الكافي على استخدام جميع أنواع األجهزة في المرآز  ٤

        التدریب غير الكافي في مجال تصميم الوسائل التعليمية  ٥

        ت تدریبا غير آافيا لتدریس مادة تقنية المعلوماتتلقي  ٦

  األعباء اإلداریة: المحور الثاني 

         تؤثر سلبا على االستفادة من خدمات المرآزضافية اإلداریة اإلعباء األ  ٧

        .تالميذ  لبعض  أجهز المرآز ة أثناء حصص مادة تقنية المعلومات یعتبر عامل مشتت النتباه الاالستخدام االداري   ٨

        استخدام  أجهزة الحاسوب لكتابة االختبارات بكثرة  ٩

        استخدام أجهزة الحاسوب في المرآز لرصد درجات الطالب  ١٠

        استخدام المرآز لعقد االجتماعات المختلفة  ١١

        استخدام المرآز إلقامة المشاغل المدرسية المختلفة  ١٢

  وماتمادة تقنية المعل: المحور الثالث

        ١*مشاآل البرمجيات الفنية   ١٣

        آثافة حصص مادة تقنية المعلومات  ١٤

        مؤهالتي العلمية  غير مالئمة لتدریس مادة تقنية المعلومات  ١٥

        جدول مادة تقنية المعلومات یعيق تفعيل معلمات المجاالت األخرى للمرآز  ١٦

        طة المرآز األخرىهيمنة جدول مادة تقنية المعلومات على أنش  ١٧

        .احتواء مادة تقنية المعلومات على مواضيع مكررة  من مواد مختلفة   ١٨

        تضمين مادة تقنية المعلومات على دروس ال ترتبط ببيئة الطالب   ١٩

  صعوبات تتعلق بتفعيل  معلمات المجاالت للمرآز: المحور الرابع 

        ازدحام جداول معلمات المجاالت  ٢٠

        ازدحام المرآز بجدول مادة تقنية المعلومات  ٢١

        عدم اهتمام معلمات المجاالت بخدمات المرآز  ٢٢

        .تخوف معلمات المجاالت من التعامل مع التقنيات الحدیثة   ٢٣

        .افتقار معلمات المجاالت آفایات التعامل مع أجهزة المرآز  ٢٤

        المواد األخرىالبرامج التي توفرها الوزارة ال تخدم  ٢٥

        عدم توفر خدمة اإلنترنت بالمرآز ٢٦

                                                 
   ) IBM(البرمجيات المعدلة من الماآنتوش  1



 ٢٥

 

  هل توجد صعوبات أخرى تحد من تفعيل مراآز مصادر التعلم غير التي ذآرت ؟ إن وجدت اذآرها   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

  

  ما هي مقترحاتك لتطویر مرآز مصادر التعلم ؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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 ٢٦

  

  

  :الفاضالت مدیرات  مدارس التعليم األساسي من الحلقة األولى 

  

  

  وبعد،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

يم و تحد                         ة التعل ي سبيل تطویر نوعي زة ف دة وممي ة فری يم األساسي نقل دارس التعل تعلم بم یث تعتبر مراآز مصادر ال

المناهج و التأآيد على دور التلميذ باعتباره محور العملية التعليمية  بتنمية مهارات التعلم الذاتي لدیه ، واالستفادة من                    

دم العلمي الحدیث             يم                . مصادر التعلم المتنوعة التي وفرها التق دارس التعل ذه المراآز في م دور الفاعل له ا بال وإیمان

ا المفترضة  ،                           األساسي ، تقوم الباحثات  بدرا      ذه  المراآز بمهامه ام ه ي  تحد من قي صعوبات الت ات و ال سة  المعوق

  .واستطالع  مقترحاتكم     لتطویر هذه المراآز 

دیر المدرسة                        ولذا نرجو التكرم      ستهدف استطالع رأي م ذي ی ات وال الي مع الباحث ى إجراء الحوار الت بالموافقة عل

  .  التعلم في المدرسة لمهامه المفترضة رء مرآز مصادحول أهم المعوقات التي تؤثر على أدا

  .و اقبلوا منا جزیل الشكر واالمتنان 

   فریق البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هي الوظائف التي یؤدیها المرآز إلدارة المدرسة  ؟ : ١س



 ٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  ما هي أهم المعوقات التي تحد من قيام المرآز بمهامه ؟: ٢س
  
  
  
  
  
  
  
  ؤم خبرات معلمات مراآز مصادر التعلم لمهام المرآز؟ما مدى تال : ٣س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ما هي مقترحاتك لتطویر المرآز ؟ : ٤س
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 ٢٨

  

  :الفاضالت معلمات المجاالت الدراسية  بمدارس التعليم األساسي  

  

  

  وبعد،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

يم و تحدیث                      تعتبر مراآز مصادر     ة التعل ي سبيل تطویر نوعي زة ف دة وممي ة فری يم األساسي نقل دارس التعل تعلم بم ال

المناهج و التأآيد على دور التلميذ باعتباره محور العملية التعليمية  بتنمية مهارات التعلم الذاتي لدیه ، واالستفادة من                    

دم العلمي الحدیث             يم                . مصادر التعلم المتنوعة التي وفرها التق دارس التعل ذه المراآز في م دور الفاعل له ا بال وإیمان

ا المفترضة  ،                                 ذه  المراآز بمهامه ام ه ي  تحد من قي صعوبات الت ات و ال األساسي ، تقوم الباحثات  بدراسة  المعوق

  .واستطالع  مقترحاتكم     لتطویر هذه المراآز 

الباحثات والذي یستهدف استطالع رأي معلم المجال حول          بالموافقة على إجراء الحوار التالي مع       ولذا نرجو التكرم     

  .أهم المعوقات التي تحد من تفعيل معلمات المجاالت المختلفة  لمرآز مصادر التعلم بالمدرسة  

  .و اقبلوا منا جزیل الشكر واالمتنان 

   فریق البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ما مدى تفعيلك لمرآز مصادر التعلم ؟ : ١س
  
  



 ٢٩

  
  
  
  
  
  ما نوع الخدمات التي یقدمها المرآز لمادتك ؟ : ٢س
  
  
  
  
  
  
  
  
  ما هي المعوقات التي ترى بأنها  تحد من تفعيلك لمرآز مصادر التعلم ؟: ٢س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ما هي مقترحاتك لتطویر مرآز مصادر التعلم ؟ : ٣س
 

 


